Зав. бр. 1211/2016

Датум: 12.12.2016.

Питања, сугестије и захтеви за појашњењем од стране понуђача и
одговори наручиоца у вези са јавном набавком
ЈНМВ 1.1.4/2016 добра – гориво за моторна возила

Питање бр. 1
Да ли је могућа измена у конкурсној документације,у понуди и моделу уговора
члана5 који се односи на начин и рок плаћања ?
Код Васу конкурсној документацији као и у члану 5 модела уговора стоји: Продавац
на основу документа којим је потврђена испорука горива испоставља Купцу фактуру
најкасније у року од 3 дана од дана фактурисања, према ценовнику који важи на дан
испоруке горива на малопродајном објекту на којем је извршена испорука.
Купац је дужан да плати фактуру у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема
исправне фактуре у седишту Купца на адреси:Јавно предузеће „Нуклеарни објекти
Србије“, ул. Мике Петровића Аласа бр. 12-14,11351 Београд- Винча.
Понуђач моли за измену овогчлана и предлаже да он гласи :
Продавац на основу документа којим је потврђена испорука горива испоставља Купцу
фактуру најкасније у року од 5 дана од дана фактурисања, према ценовнику који важи
на дан испоруке горива на малопродајном објекту на којем је извршена испорука.
Купац је дужан да плати фактуру у року од ----------------дана(( не краћи од 30)од дана
пријема исправне фактуре у седишту Купца на адреси:Јавно предузеће „Нуклеарни
објекти Србије“, ул. Мике Петровића Аласа бр. 12-14,11351 Београд- Винча.
Питање бр. 2
Да ли је могућа измена у конкурсној документацији у моделу уговора члан 2, става
који се односи на начин промене цена а који гласи:
Уговорне стране су сагласне да се просечна цена предмета уговора у току трајања овог
уговора може мењати у складу са повећањем или смањењем цене сирове нафте на
светском тржишту, висине акциза на безоловна и дизел горива, као и промене курса
динара. Продавац се обавезује да Купцу достави све измене званичног ценовника.

Текући рачуни:
Erste Bank: 340-11005655-19; OТП банка: 325-9500700021712-49

Понуђач предлаже измену овог става тако да он гласи :
После закључивања уговора Цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама
Продавца у складу са са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици
Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан
испорукетј. према ценовнику који важи на дан испоруке горива на малопродајном
објекту на којем је извршена испорука.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на
бензинским станицама Продавца.
Питање бр. 3
Да ли је могућа измена у конкурсној документацији у моделу уговора члан 2, става
који гласи- Продавац ће за евентуални попуст давати књижно одобрење на крају
месеца за текући месец.
Понуђач предлаже да овај став гласи:
Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја
текућег месеца за претходни.
Понуђач

Одговор наручиоца гласи:

Одговор на питања 1, 2 и 3 гласи:
Наручилац остаје при својим захтевима – условима, као и при својим
дефиницијама чланова из уговора и изразима.

Комисија

